
                                                                                                                                                                

U Z N E S E N I E 

z 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Súlovce 

zo dňa 16.06.2016 

(20.108 – 20.117) 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 12. riadnom zasadnutí prerokovalo: 

 

1.  Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesenia. 

3. Správa audítora za rok 2015. 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2015. 

5. Záverečný účet obce Súlovce za rok 2015. 

6. Správa o plnení rozpočtu k 31.5.2016. 

7. Rozpočtové opatrenie 1/2016. 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016. 

9. Oboznámenie s protokolom o výsledku kontroly hospodárenia 

s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom Obec 

Súlovce. 

10. Schválenie predaja pozemkov pánovi Pavlovi Princovi. 

11. Prezentácia pripravovanej publikácie o obecných symboloch. 

12. Prerokovanie platu starostu. 
 

 
 

1. Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č. 20.108 

Obecné zastupiteľstvo 

žiada  

starostu obce 

- o predloženie zoznamu neplatičov daní a poplatkov v obci za predošlé roky  

Termín: 24.06.2016 

- o vypracovanie splátkového kalendára vo veci nedoplatku daní a poplatkov rodiny 

Vorčákovej  

 

Termín: do budúceho OZ 

- o vysporiadanie škody spôsobenej poškodením elektrických rúr v Kultúrnom dome 

uplatnením náhrady vo výške zostatkovej hodnoty 



Termín: do budúceho OZ 

- o zabezpečenie opravy zatekajúcej strechy na dome smútku 

Termín: do budúceho OZ 

- o predloženie písomnej správy k nesplneným uzneseniam s odôvodnením neplnenia a 

termínom ich splnenia 

Termín: do budúceho OZ 

           Ing. Gabriel Svorad  

                    starosta obce 

 

2. Správa audítora za rok 2015 

Uznesenie č. 20.109 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

berie na vedomie 

 
správu audítora za rok 2015. 

        Ing. Gabriel Svorad 

            starosta obce 

 

 

 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2015 

Uznesenie č. 20.110 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

berie na vedomie 

 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Súlovce  za rok 2015. 

 

 

        Ing. Gabriel Svorad 

              starosta obce 

 

 

4. Záverečný účet obce Súlovce za rok 2015. 

Uznesenie č. 20.111 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje  



1) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad, 

2) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  

2 215,44  EUR. 

 

 

        Ing. Gabriel Svorad 

              starosta obce 

 
 

 

5. Plnenie rozpočtu k 31.05.2016 

Uznesenie č. 20.112 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

berie na vedomie 

Správu o plnení rozpočtu k 31.05.2016.        

             

             
         Ing. Gabriel Svorad  

               starosta obce 

 

6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 

Uznesenie č. 20.113 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016. 

         Ing. Gabriel Svorad 

             starosta obce  

 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016. 

Uznesenie č. 20.114 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016.     

             

             

        
Ing. Gabriel Svorad  

               starosta obce 



 

8. Protokol o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania 

s majetkom obce Súlovce 

Uznesenie č. 20.115 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

berie na vedomie 

protokol NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania 

s majetkom obce.           

      

             

          
Ing. Gabriel Svorad  

               starosta obce 

 

 

 

9. Schválenie predaja pozemkov 

Uznesenie č. 20.116 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje 

predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pánovi Pavlovi Princovi, nar. 

20.03.1975, trvale bytom: Tribečská č. 1540/5, 955 01 Topoľčany, podľa Geometrického plánu č. 

17621933-136/11, ktorý bol overený Správou katastra Topoľčany dňa 17.02.2012 pod číslom 

053/2012 ako CKN parcelné číslo 215/5 zastavaná plocha vo výmere 28m2, parcelné číslo 215/6 

zastavaná plocha vo výmere 15m2, parcelné číslo 215/7 zastavaná plocha vo výmere 7m2 všetko 

v k. ú. Súlovce, spolu za kúpnu cenu 400,- EUR (slovom štyristo EUR). Osobitný zreteľ spočíva 

v tom, že sa jedná o pozemky, ktoré tvoria súčasť domových nehnuteľností, ktorých uvedený p. 

Pavol Princ je podielový spoluvlastník a tieto užíva. Pozemky sú pre obec nepotrebné a inak 

nevyužiteľné.             

      

 

             

     
Ing. Gabriel Svorad  

               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Prezentácia pripravovanej publikácie o obecných symboloch 

Uznesenie č. 20.117 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

berie na vedomie 

prípravu publikácie o obecných symboloch. 

             

             

             
Ing. Gabriel Svorad  

               starosta obce 

 

 

 

 

V Súlovciach dňa 16.6.2016       

Ing. Gabriel Svorad  

                      starosta obce 

  
 

 

 

   


